Islam Tarixi
islam tarihi uygurca - elkitab  ﺏﺎﺘﯩﻛ ﻚﯩﻠﺳﺭﻩﺩ ﻥﯜﭼﯜﺋ ﺭﻪﻠﭘﻪﺘﻛﻪﻣ ﺍﺭﯘﺘﺗﻮﺋ ﻕﯘﻟﻮﺗ ﻰﺨﯨﺭﺎﺗ ﻡﻼﺴﯩﺋ- İslam
fəlsəfəsi: tarix və müasirlik - kitabxana - islam düúüncəsinin keçdiyi tarixi yolun və onun ən yeni
mərhələsinin ümumi mənzərəsini yaratmaq cəhdidir. kitab islamúünaslar, fəlsəfə tarixçiləri, tələbə və
aspirantlar üçün nəzərdə tutulmuúdur. isbn 978-9952-27-251-2 bünyadzadə k., 2010. azərbaycan İslam
ölkələri ilə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir - işğal olunmuş torpaqlarında İslam dininə aid tarixi və mədəni
abidələrin və izlərin dağıdılması və təhqir olun-ması”, “dialoq və Əməkdaşlıq üzrə gənclər forumu”na dair
qətnamələr) qəbul edilmişdir. xatırladaq ki, azərbaycan da öz növbəsində, beynəlxalq təşkilatlarda
azƏrbaycan mİllİ elmlƏr akademİyasi - turkologiya - varislik ənənələrinə söykənmək, tarixi-mizə ekskurs
edərək dilçiliyimizin şanlı tarixi-ni yaradanları anmaq bizlərin mənəvi borcu-dur. hər zaman keçmişə və
keçmişimizi ya-radanlara hörmət və ehtiramın ifadəsi olaraq dilçiliyimizin qurucularına, korifeylərinə sayqı
naxçivanda İslam mədəniyyəti v g ncl rd - milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, İslam dininə hörmət və
ehtiramın güclənməsi, başqa dinlərə qarşı dözümlülüyün daha da möhkəmləndirilməsi sahəsində xeyli iş
görülmüşdür. qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev İslam mədəniyyəti ilə bağlı tarixi-memarlıq yaddaş
kitabçası - tarixfo - azərbaycanda İslam dinin yayılması ... tarixi əhəmiyyəti nə oldu? babəklə cavanşirin
oxşar və fərqli cəhətləri nədə idi? milli-azadlılq hərəkatı nə deməkdir? xürrəmilərin xilafət orduları üzərində
qələbələr qazanmasının İslam ŞƏrİƏtİndƏ saĞlamliq vƏ - kitabxana - söylədiyi tarixi cümlədir. "Əgər
dininiz yoxdursa, (heç olmasa) dünyada azad insanlar olun (kişi kimi yaşayın), öz çirkin əməllərinizdən əl
götürün". mən bu qiymətli sözün əsasında, İslam və hər hansı bir dinə mənsub olmayan şəxslərə xitabən
deyirəm dininiz yoxdursa, pdf tarixi - agujajomles.wordpress - islam tarixi pdf qafqaz tarixi ûöbˎsinin
nˎzdindˎ dˎrbˎnd tarixi. qarabaø tarixi ûöbˎsinin müdiri, tarix elmlˎri doktoruərbaycan tarixi çoxcildliyinin v
cildində xx yüzilliyin son dərəcə mühüm. yeddi cildlik azərbaycan tarixinin v cildində azərbaycan tarixinin
sosial- iqtisadi.ona azərbaycan qədim yaşayış məskəni - tarixfo - azərbaycan tarixi v sİnİf Ön söz
2008/2009-cu tədris ilindən başlayaraq azərbaycan respublikasının bütün ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai
təhsil səviyyəsində yeni fənn kurikulumları tətbiq olunur. cari dərs ilindən ümumi orta təhsil ... islam dəyərləri
formalaşdı ... uca allahın peyğəmbərlərindən hz ... - islam chat - daha sonra qurup yerlarina oturaraq
islam alimini izladilar§eyx ahmad didat dastamaz almaq üçün izin istadi va dastamazrnl aldlqdan sonra orada
olan qurupa dastamamn tak saglamhq üçün deyil müsalmanlann gündð dafa dastamaz alma sababinin tarixi
bir hadisa oldužunu söyladi va bu tarixi hadisani bela anlatdl. azərbaycan tarixi haqqında elcibeyles.wordpress - bütövlükdə dünyanın tarixi turandan başlayır. Şumer miladdan 3 min il əvvəl mövcud
olub, üstünə indiki eranı da gələndə edir 5 min il, yəni Şumerin 5 min il tarixi var. azərbaycanınsa tarixi
Şumerinkindən qabaqdır. 6 min-7 min il qabaq azərbaycan mədəniyyəti olub - böyük kür-araz mədəniyyəti!
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